
 المقدمة:
 المضیف، روبرت سیجل:

 أال وھي طبیعة حیاة المرأة في المملكة العربیة السعودیة.  -نحن على وشك أن نلقي نظرة على حیاة قلما یتم كشفھا للغرباء 

 : مرحبًا بالمستمعین، معكم مجد، أعیش في الریاض، المملكة العربیة السعودیة، والیوم أتممت عامي التاسع عشر.مجد عبد الغني

" مجد عبد الغني مسجل صوتي لتوثیق حیاتھا، حیث قامت بتقدیم تسجیالت Radio Diaries، منحت اإلذاعة الشریكة لنا "2013في أكتوبر سیجل:
 استمرت لمدة عامین. 

 ري شابیرو:المضیف، أ

عدد الرجال اآلن  یفوق عدد النساءبالقیادة. وفي الوقت نفسھ، الحكومة قانونیًا  للمرأة في العالم، إذ لم تسمح لھنا تقییدً  البلدان أكثربلدھا ھي واحدة من 
 في جامعات المملكة العربیة السعودیة، ومجد واحدة منھن.

 .Radio Diariesإنتاجھا سارة كیت كرامر وجو ریتشمان من ب م لكم مذكراتھا الصوتیة. والتي قامتالیوم، نقدو

 

 :مجد مذكرات
 

. أنا ھنا في غرفتي، وعلى وشك أداء تمرینات الصباح. أُفضل العد باستخدام 6:45ئمة، الساعة اآلن : حسنًا، إنھ المنبھ، یظن أنني نامجد عبد الغني
سوف أقوم بتقدیم عائلتي إلیكم عبر المیكروفون وكذلك تقدیمكم إلى العائلة. على و ث الیابانیة). حسنًا، لقد انتھیت،اللغة الیابانیة عند قیامي بذلك (تتحد

 غرفة أخي األكبر. الیسار مباشرة، توجد 

 ) الصوت المتزامن مع الَطرق(

	أیمكنني أن أقیم حوار معك؟ ھل یمكنك التحدث عن عملك؟ . مرحبًا یا محمد: مجد عبد الغني

	. ياذھب. العمل رائع: الغني محمد عبد

	. مرحبًا: مجد عبد الغني

	). یتحدث العربیة: (الغني محمد عبد

	. أخي األصغر -أنا اآلن في المطبخ مع أخي ). تتحدث العربیة. (أنا الفتاة الوحیدة. لدي أربعة إخوة: مجد عبد الغني

	.كورنا فلیكس -معاذ، ماذا تأكل؟ ھل ھذه رقائق الذرة؟ باللغة العربیة، إنھا كورنا فلیكس 

	).تتحدث العربیة: (1# امرأة غیر ُمحددة الھویة

	.أمي ھنا: مجد عبد الغني

	). تتحدث العربیة: (1# امرأة غیر محددة 



. سمعنا أن لدیك ابنة جمیلة أننا ھل تعرفین :لقد تلقیت مكالمة من والدة أحد الرجال، وقالت. حدث للتو شيء مضحك أخبرتني أمي بھ: مجد عبد الغني
إنھاء المكالمة في  أن تحاولو." ة جداً ال، ابنتي صغیر: "تفكیرھا ھو أن ترد علیھا قائلًة تقول أمي أن أول ما جاء في. ونود طلب یدھا للزواج من ابننا

	.فحسب أسرع وقت ممكن

، فقلت لھا. ومن ثم قالت لألم أنھا یمكن أن تأتي یوم االثنین أو الثالثاء ،بحاجة إلى االعتراف بأنِك تكبرین يلكنھا قالت، أوقفت نفسي ألنني شعرت أنن
	.المئةفي  0.000001یا أمي، فرصة موافقتي على ھذا الشخص ھي . اسمعي

إنھ . كما أرتدي النقاب. أقوم بارتداؤه قبل مغادرتي للمنزل. كل شيء أسود. أرتدي عبائتي. حسنًا -معي حقیبتي، معي ھاتفي، معي كتابي . سوف أتأخر
بالنسبة لي على األقل، إنھ نوع یبدو األمر غیر بدیھیًا، لكن . یُخفي صوتي أو أي شيء استثناء منطقة عیني، لذا آمل أالھذا النسیج الذي یغطي وجھي ب

	.إلى اللقاء اآلن، إذن ، فال أحد یعرف من أناإنھ یتیح لي الشعور بتلك االستقاللیة. من التحرر

	) ضحك(

امعي جدید الحرم الج. أنا من طالب البكالوریوس في علوم المختبرات الطبیة. في الكلیة بجامعة الملك سعود حسنًا، أقوم بالتسجیل اآلن: مجد عبد الغني
بنقل الحرم  اآلن یقومونلكنھم یقع الحرم الجامعي الخاص بالذكور ھناك منذ األزل، وو. بالفعل، ففي الواقع ھناك الكثیر من العشب وأشجار النخیل

	.الجامعي الخاص باإلناث بجواره

فھناك أستطیع . كما یمكنني أن أبدو جمیلة كما أرید. في الجامعة، بإمكاني الضحك بصوت عاٍل كما یحلو لي، ویمكنني التخلص من ارتداء العباءةو
	.التعامل بطبیعیة دون تكلف

	)حدیث متبادل(

	. أنا ھنا مع أصدقائي: مجد عبد الغني

	).تتحدث العربیة(

	.یصعُب تمییز األصوات في المیكروفون نظرا لكثر عددھم إلى حد ما

	)حدیث متبادل(

	. إنھ محترف یا صاح: مجد عبد الغني

	) ضحك(

	. حسنًا، إلى اللقاء: مجد عبد الغني

	. وداعا: 2#  الھویة امرأة غیر محددة

. ام بھ في الحیاة ھو أن أكون من العلماءفما أرید القی. ، وال یعتبر أمًرا مھًمادراسة البنات اآلن شیئا اعتیادیا ولیس غریبا أتعلم، تعد: الغني مجد عبد
	. تلك ھي خطة حیاتي. ثم الحصول على درجة الدكتوراه، ثم القیام بدراسة ما بعد الدكتوراهأرید الحصول على درجة الماجستیر، ومن ف

	.طازج، أیضا -عصیر برتقال، من فضلك 

	. "أوتباك"یدعى  مشویة إنھ مطعم لحوم. دیسمبر، ونحن في مطعم لحوم 2الیوم . مرحبًا، إنھا أنا مرة أخرى

	.Outback Steakhouseیُطلق علیھ أوتباك ستیكھاوس . أسترالیةال، ال، إنھا سلسلة : الغني ماجد عبد



	قمت للتو بطلب سمك السلمون المشوي، وماجد، ماذا طلبت؟. أخي األكبر د،اجأنا مع م). تتحدث العربیة(حسناً ) ضحك: (مجد عبد الغني

	.دجاج مقلي، مقرمش قلیًال : جد عبد الغنيما

	إذن ھل تمانع إذا أجریت مقابلة معك؟ : مجد عبد الغني

	. حسنًا: الغني ماجد عبد

	مسؤولیاتك تجاھي؟ ھي في رأیكإذن كیف ترى دورك كونك أخي؟ أعني، ما : مجد عبد الغني

یُسمى باللغة  وھو ما -أبي، ال سمح هللا، فأنا سأكون الشخص المسؤول وھو المسؤولیات كثیرة، ولكن باختصار، إذا مات أبوك، : الغني ماجد عبد
	...لي، الـ العربیة الو

	.الوصي: مجد عبد الغني

	.نعم: ماجد عبد الغني

على سبیل المثال، بوصفي إمرأة سعودیة، یتعین . ھي، مثل، شيء في المملكة العربیة السعودیة وصایة الذكور -مني  مجرد مداخلة: الغني مجد عبد
	.على أي حال، عودة إلى المقابلة. إنھا واحدة من األشیاء التي یجب علینا التعامل معھا. الحصول على إذن للذھاب إلى الجامعة أو الزواج علي

	إذن، ماذا ترید مني أن أفعل في المستقبل؟ 

	أنت؟: ماجد عبد الغني

	. نعم، أنا: مجد عبد الغني

	.ن لدیك زوًجا عظیًما، نعم، نعمأن تكوني أًما عظیمة ویكو: ماجد عبد الغني

	متى تعتقد أنني یجب أن أتزوج؟ : مجد عبد الغني

	.یجب أن تتزوجي اآلن: ماجد عبد الغني

	ماذا؟  -) ضحك(اآلن : مجد عبد الغني

	.أنِت قادرة على الزواج، لذا یجب أن تتزوجي اآلن، نعم: ماجد عبد الغني

ً  -سأفعل ذلك، إن شاء هللا : الغني مجد عبد 	.سأكون قادرة على اتخاذ ھذه الخطوة خالل ثالث أو أربع سنوات أیضا

	.ال، بإمكاِنك اآلن: الغني ماجد عبد

ً : مجد عبد الغني 	.نعم، أنا كنت قادرة على القیام بذلك العام الماضي، أیضا

	.نعم، إذن إنك تفوتین العدید من الفرص الرائعة: الغني ماجد عبد

أشعر أنني إذا تزوجت، یجب أن أكون مسؤولة تجاه زوجي، وھذا من شأنھ . أعتقد أنني سأُضیع فرًصا كبیرة إذا تزوجت في الواقع،: مجد عبد الغني
	.أن یمنعني من القیام باألشیاء التي أود القیام بھا



	...إن كونك مسؤولة عن زوج ھو أمر رائع للغایة وال یمكنك : الغني ماجد عبد

	).ضحك: (مجد عبد الغني

	. كل شيء آخر سوف تنسین: عبد الغنيماجد 

	ھل لدیك أي أسئلة لي؟ . نحن نستكمل الحوار. حسناً، رائع) ضحك: (مجد عبد الغني

	.نعم: ماجد عبد الغني

	. تفضل: مجد عبد الغني

	في تغطیة نفسك بشكل صحیح؟ متى ستبدأین: ماجد عبد الغني

	. اآلن ھذا حالي: مجد عبد الغني

	...النفاق أو نوع من وھذا  -نًا تغطي وجھك، وفي بعض األحیان ال، في بعض األحیان أحیا: الغني ماجد عبد

	.لكن في بعض األحیان أشعر أنھ لیس ھناك حاجة لذلك. عندما أضع ماكیاجمثل عادة ما أغطي وجھي، . ال، لیس كذلك: مجد عبد الغني

	.یفتقر إلى الموضوعیة مبررھذا : الغني ماجد عبد

	ما المشكلة في ذلك؟ . نعم: مجد عبد الغني

	.فیما یخص أفعالك وحجابكالرسول (ص)  سنة بل ما فرضھ علیك القرآن و -أنا ال أتحدث عن وجھة نظري : الغني ماجد عبد

	...كالنا یعرف أن ھناك الكثیر من اآلراء حول ھذا األمر من ِقبل العلماء، لذا ال یمكنك ) ضحك: (مجد عبد الغني

	.نعم -وفقًا ألغلبیة العلماء، یجب أن تغطي جسدك، باستثناء ربما أستطیع أن أقول یدیك وربما ثقب واحد للعین . كال: الغني ماجد عبد

أنت . وأنت تعلم ذلك. لم تكن لتقول ھذا أبداً لو لم أكن أسجل. أرجوك. ؟ ما ھذا؟ لن أعیر اھتمامي لكل ما قیل)ضحك(ثقب واحد للعین : مجد عبد الغني
	على أي حال، ھل لدیك أي أشیاء أخیرة تود إضافتھا؟. تصدم الناستحاول أن 

	الكثیر من األسئلة؟ إلىلماذا توجھین : ماجد عبد الغني

 في بدایة عمرك، قد تكبر مع. أشعر أنھ منذ بدأي تسجیل ھذا ألجل برنامج إذاعي أمیركي، ینبغي أن أوضح ذلك األمر ھنا). ضحك: (مجد عبد الغني
عنھم وتجنب رؤیتھم وذلك ألن  باالنفصال من األیام، من المفترض بك أن تبدئي، ولكن في یوم ةصغیر ةطفل صدقاء الذكور عندما تكونيالكثیر من األ

	.االختالط بینكم في الكبر یعد أمرا مكروھا

واألشیاء الخاصة بنا، وكنا نقدم الطعام خلسة أعني، أتذكر حتى مع ابن عمي، عندما كنت صغیرة، كنت أراه یومیًا، واعتدنا على نوعا من األلعاب 
ال نقول إال مرحبا، . ومن ثم في أحد األیام، أصبح صوتھ غلیًظا، وكبُر صدري، وفجأة لم نعد أصدقاء). ضحك(كانت أوقات ممتعة . لبعضنا البعض

	.كما لو أن اللعبة انتھت األمرفكام . كیف حالك؟ وھذا بقدر ما یذھب

	).صراخ باللغة العربیة: (3 امرأة غیر محددة رقم

واآلن أنا في صالة األلعاب الریاضیة، في صالة األلعاب الریاضیة النسائیة حیث أحصل على دروس . لقد كانا أسبوعین مزدحمین حقا: مجد عبد الغني
	. مثل النادي السري نحن. ھناك عدد قلیل جدا من الفتیات في المملكة العربیة السعودیة اللواتي یلعبن الكاراتیھ. الكاراتیھ



	) ضحك(

	". نادي القتال"نحن مثل : مجد عبد الغني

	) ضحك(

	 

 )تصیح بالعربیة: (3غیر محددة رقم امرأة 

ات الحرك ة صحیحة والتنفس بشكل صحیح وأداءالتحرك بطریقأفكر في ال أفكر في أي شیئًا أخر، فقط غالبا  الكاراتیھ  : أثناء تدریبمجد عبد الغني
 كیف یجعلني أشعر أفضل حیال نفسي.أحب  في الغالبني كافیة. ولكنبسرعة 

 )تصیح بالعربیة: (3غیر محددة رقم امرأة 

یبدو أن والدي یرغب في أن أتوقف عن أخذ دروس وبعض الشيء.  سجیل ھو أنني أرید الثرثرة: بأیة حال، السبب الذي یدفعني للتمجد عبد الغني
 غیر طبیعي.أنھ فقط  أمر  –الكاراتیھ عن قال، عن المعتاد. حیث أكثر إصراًرا  ًال ولكنھ اللیة الماضیة بدىوقتًا طویالكاراتیھ. فھو یقول ذلك منذ 

تزوجھ. وھذا حقًا، حقًا ما یریدانھ مني ھو أن أجلس في المطبخ وأتعلم كیف أطبخ لزوجي المستقبلي الذي ال أعلم حتى إذا كنت سوف أ –والداي 
، بل أرید أن أتمكن من المشي وحدي في الشارع والضحك بصوت مرتفع مع أصدقائي وأال أقلق كیف یبدو أن أحبس في المنزل یزعجني. فال أرید

 ذلك أو أن أستطیع التنفس ألنني یجب على أن أرتدي النقاب.

ال أرید  –ولكنني فقط  .كل ھذه األمور النمطیة – تعلمأنت المكان الذي ولدت ونشأت، وھو ، لكنھا بلدي. قد یبدو ذلك سخیفًا –أنا أحب السعودیة. إنھا 
 أن أكون ھنا اآلن.

 )موسیقىال مقاطع قصیره من(

ھذه ھي كل التسجیالت من أخبار الرادیو الحكومي الوطني. والیوم نحن ندخلكم داخل عامل امرأة شابة في المملكة السعودیة. أعطى شریكنا : سیجل
"Radio Diaries مجد عبد الغني، وبینما نعود إلى مذكراتھا الصوتیة قد مرت سنة تقریبًا، وأصبحت مجد اآلن تدرس في " مسجل صوتي إلى

 جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتكنولوجیا، الجامعة المختلطة األولى في السعودیة. وھي تعیش اآلن بعیدًا عن المنزل للمرة األولى.

 )صوت موسیقى قصیر(

ألنني لست مراھقة بعد اآلن. سوف أرتدي قفازاتي.  البارحة. أشعر بالسعادة البالغةعامي العشرین ت معكم مجد، وقد أتمم : مرحبًا،مجد عبد الغني
ھذه األشیاء توجد بداخلنا. ھذا ھو ما یحدث داخل أن ، تحت المیكروسكوب. ھل تعرف للنظر لمایذھلني حبي كم  أعمل اآلن في المعمل، معمل جیني.

 . ما ھي حالة بروتین كیث؟ما یجعلنا ما نحن علیھأجسادنا، وھذا 

 .تحدید عددھم: نحتاج إلى فیلیب

 باختصار ما نقوم بعملھ؟ دكتوراة في المعمل. أیمكنك أن توضح حاصل علىمع فیلیب، وھو  اآلن أعمل: مجد عبد الغني

 والبروتینات. إذًا أنت تقومین بتسجیل تجربتنا. RNAوال  DNA: نقارن بین العدید من الطرق لفصل ال فیلیب

 ؟ أم ال؟ح: نعم، ھل ستنجمجد عبد الغني

 معنا. انتظروا: نعم، فیلیب

 : تابعونا، و......مجد بعد الغني

 : بعد االستراحة.....فیلیب

ال أتخطاھا. أنني حدود، ومن الواضح، فھناك علي. رجال، ولكنھ وضع غریب فیھا یتواجد  تواجدي في بیئةمن ). أنا ال أمانع ضحك: (مجد عبد الغني
 ولذا ھم یثقون بي. ناحیة أسرتي، فقد تقبلوا حقیقیة أن ھذا مجال عملي من ).ضحك( أحرص على أال یكون ھناك أي تالمس جسديوال أصافحھم. فأنا 



 ھیا بنا. فیلیب.....

 : نعم.فیلیب

 تنجح.سوف : أنھا مجد عبد الغني

 ء هللا.: نعم، إن شافیلیب

 : سوف تنجح. حقا، سوف تنجح.مجد عبد الغني

 )صوت نغمة ھاتف قصیرة(

 : مرحبًا.1غیر محددة رقم امرأة 

 )تتحدث بالعربیة: (مجد عبد الغني

 )تتحدث بالعربیة: (1امرأة غیر محددة رقم 

 )تتحدث بالعربیة: (مجد عبد الغني

 )تتحدث بالعربیة: (1امرأة غیر محددة رقم 

 فیدیو مع والداي.ال : أنني في محادثة تلیفونیة عبرالغنيمجد عبد 

 ).تتحدث بالعربیةحسنًا، (

 )تتحدث بالعربیة: (1امرأة غیر محددة رقم 

 .عرضین للزواج علىفي السنة الماضیة، أنني حصلت أظن خر یرید أن یتزوجني. : أمي تقول إن ھناك شخًصا آمجد عبد الغني

 )تتحدث بالعربیة: (1امرأة غیر محددة رقم 

 الھاتف إلى والدي. أعطت: أمي تقول إنھ حسن السلوك جدًا ومھذب. أستاذه یراه في الجامع. ثم مجد عبد الغني

 )تتحدث بالعربیة: (1امرأة غیر محددة رقم 

 : حقًا.مجد عبد الغني

 قال والدي، أتعلمین، والده أستاذ في علم البكتریا.

 )بالعربیةتتحدث : (1امرأة غیر محددة رقم 

 ھذا رائع جدًا. حسنًا ربما أتزوجھ فقط من أجل والده. -: علم البكتریا مجد عبد الغني

 )تتحدث بالعربیة(

 .عن شعورھاسألت والدتي  ثم

 )تتحدث بالعربیة: (1امرأة غیر محددة رقم 

؟ إنھا سنة الحیاة. لذا ج أبدًا، ولكن یجب علي ذلكاألبد وأال أتزوتقول إنھ ال یوجد شيء تحبھ أكثر من أن أبقى معھا إلى ھل تعلم أنھا : مجد عبد الغني
 نحرص على أن یكون الشخص المناسب.ما علینا إال ان 

 )تتحدث بالعربیة: (1امرأة غیر محددة رقم 



 حسنًا.  –) تتحدث بالعربیة، صوت ضحك: (مجد عبد الغني

 شھور.في الغالب سوف أقول ال، ولكنني وافقت على مقابلتھ خالل 

 ).صوت صالة بالعربیة: (2غیر محدد رقم رجل 

، یوم الجمعة. لذا إلیكم ما أعتقد أنھ الیوم الثالث عشر من رمضان : معكم مجد. لقد مر شھرین منذ أخر تسجیل. لقد عدت إلى المنزل، مجد عبد الغني
 فقط بالرجل. على أیة حال، أتى الرجل ووالده. ، ال أرید ذكر أسمھ. سوف أشیر إلیھث. لقد قابلت الشخص الذي طلب الزواج منيحد

عینا ستدسماع الكثیر. لذا ا من الصعبنختلس النظر من الباب ولكنھ كان ال یزال  –لقد كانوا یجلسون في مجلس الرجال في المنزل. كنا أنا وأمي 
 أن یبقي ھاتفھ على مكبر الصوت. وجعلنا نحن الھاتف صامتًا من جھتنا بحیث نستطیع سماعھم بینما ھم ال یسمعونا (صوت ضحك). نھأخي، وطلبنا م

 ).سموعغیر م: (3غیر محدد رقم رجل 

 : صدقني كل العائالت تفعل ذلك، حسنًا؟ لیس نحن فقط.مجد عبد الغني

تواصل بصري مالئم، من خالل لذا دخلت الغرفة وظننت أنھ ظریفًا للغایة، حقًا. لقد نظر في عیني، . وأخیًرا قالوا لنا أنھ حان وقت دخولنا الغرفة
؟ وقال الرجل، أحاول أن أقرأ جزًءا یحفظ من القرآن سألھ والدي كم  ثمأنھ بخیر. ب عليوقال، كیف حالك؟ ورددت أنني بخیر، وقلت وأنت؟ ورد 

حسنًا، أنت تعلم، مجد قد فازت في العدید من : رد فعل الدي كان األشیاء، حتى عندما كنت في الجامعة. ویومیًا، ولكنني أجد صعوبة في حفظ 
 أبي لقد كان ھذا منذ وقت طویل مضى.قائال : یا وأجبت المسابقات في تالوة القرآن وحفظھ. 

الحیاة؟ وھو قال، أرید أن أغیر الطریقة التي تستخدم بھا الطاقة في قال والدي، مجد ھل لدیك أي أسئلة لھ؟ لذا سألت الرجل، ماذا ترید أن تحقق في  ثم
 ، حسنًا، جمیل. ھذه إجابة جیدة. وھو قال، وماذا عنك؟نظرت إلیھ قائلة فاختراع شیئًا جدیدًا.  السعودیة. وقال، أننا نستخدم نظاًما قدیًما للغایة، وأنا أرید

؟ لقد كان شعوًرا ینقلیًال، أتعلم عن أن أكون عالمة. وقد لمعت عینیھ ال یوفقني –الحجاب  ة ترتديوأخبرتھ أنني أرید إثبات أن كوني امرأة سعودی
 جیدًا.

 .)یغني بالعربیة: (1غیر محدد رقم مغني 

محرج. إنھا الثالثة والعشرة دقائق صباًحا. انا في غرفتي أستمع إلى األغاني، وال أستطیع النوم. حقًا، ھذا . : مرحبًا. أنھ أنا مرة أخرىمجد عبد الغني
)، رجًال جیدًا. ولكنني ال أرید أن ضحكیبدو رجًال لطیفًا ( -إذا كان یجب أن أكمل ذلك. خطیبي المستقبلي المحتمل لقد كنت أفكر عن الحب، وما 

 أتزوج.

. ھذا متطلب دیني، وبالرغم من أنني أعلم أن هللا قال ذلك نھ أكثر كثیًرا. فمثًال، یجب على المرأة االستماع إلى ما یقولھ زوجھاذلك. إالزواج أكثر من 
 20أن أحب شخًصا ما وأن یحبني ذلك الشخص، ولكنى ال أرید أن أكون ذات  غیر أرید ولكنھ من الصعب علي االلتزام بھ. أنا الإذا ھو في الصالح، 

 عاًما ومتزوجة. أنا صغیرة للغایة على ذلك.

 ).یغني بالعربیة: (1غیر محدد رقم مغني 

 .أنھ قد حان وقت النوم : تصبحون على خیر، أظنمجد عبد الغني

 ).صراخ، غیر مفھوم: (4غیر محددة رقم امرأة 

 ).ضحك: (مجد عبد الغني

 ).تتحدث بالعربیة(: 4غیر محددة رقم امرأة 

 للغایة. شیئًا ھادئا قال أرید غیرال أرید أن أضع الكثیر من مساحیق التجمیل،  : أبنة خالي غاضبة ألننيالغنيمجد عبد 

 : كاذبة.4غیر محددة رقم امرأة 

 : لقد حدث الكثیر في األسابیع القلیلة الماضیة.مجد عبد الغني

 )مقطع صوتي ألغنیة غیر معروفة(



 ).بالعربیةیغني : (2غیر محدد رقم مغني 

 : لقد وافقت.مجد عبد الغني

 : مبارًكا، حبیبتي.4غیر محددة رقم امرأة 

ن، ني لم أقابلھ وجًھا لوجھ سوى مرتی: شكًرا لك. الیوم سوف أتزوج، أشعر شعوًرا جیدًا حیال ذلك. ال أقول أنني متأكدةً تماًما ألنمجد عبد الغني 
 الشيء الذي قالھ.باإلضافة إلى ھذا وكانت واحدة منھم لمدة ثانیتان. ولكنھ داعًما تماًما ألي شيء أرید فعلھ، 

الغالب، لن أفعل. وقال، سوف یدفع كل  ، أن أغیر شیئًا. وأخبرتھ أنھ فيلقد سألني عن األمور التي تخیفني، وأجبتھ الفشل. أرید حقًا أن أحدث تغییًرا
 آلخر إلى القمة. وھذا بقي معي.اواحد منا 

 )صوت طرق على الباب(

 : آه، ماما.مجد عبد الغني

 . لقد بدأ الناس في الوصول، وأنا متوترة للغایة. أنا متوترة للغایة. سوف أنزل اآلن. حسنًا، یا اإللھي.لقد دخلت أمي للتو

 )صوت أغنیة غیر معروفة(

 ).یغني بالعربیة(:	2غیر محدد رقم مغني 

ال محالة. ھناك أیة في القرآن عن فكرة النصیب، التي طبقًا لمترجم جوجل،  – ، في الزواج كنت ألفكر بأنني: منذ سنة، إذا أخبرتني عبد الغنيمجد 
ھذا ھو . تدبیر هللا ليكوني سعودیة ومسلمة. ھذا ھو نصیبي. ھذا ھو المكتوب لي، وھذا ھو  –یعني أن ھذا ھو نصیبي في الحیاة  –تعني النصیب 

 قدري.

. في النھایة، نحن ال نتحكم في الكثیر مما یحدث حولنا، ولكن في نفس الوقت، یعطینا هللا حریة %20، واختیاراتي %80أخبرني أبي أن النصیب 
 االختیار. وأنا أظن أنني قمت بعمل االختیار الصحیح. حسنًا، أظن ھذه ھي النھایة، معكم مجد، وداًعا.

 )صوت موسیقى قصیر(

 

دیوراه جورج وبن شابیرو.  بتحریرھاوقام جیلیس.  مساعدة نیليب Radio Diariesقصتنا ساره كیت كارمر وجو ریتشمان من قام بإنتاج : یروابش
 .Radio Diaries لیمكنكم سماع نسخة مطولة من ھذه المذكرات باإلضافة إلى محادثات سجلتھا مجد مع زوجھا الجدید على التسجیالت الصوتیة 


